
แผนงานส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 นักศึกษา บุคลากรและประชาชน ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย 

กลยุทธ์ 3.1.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

กรอบแนวคิดในการด าเนินงาน 

1.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.เพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต 

3.เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานที่เป็นระบบอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. มีคณะกรรมการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ในโครงการต่างๆ ซึ่งแต่ละโครงการจะมีคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ 
4. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

และมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการ ตลอดจนน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานต่อไป 

5. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมปีละไม่น้อยกว่า 10 โครงการโดยทุกหลักสูตรจะต้องมีโครงการส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

เชิงคุณภาพ โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ80 



ตารางสรุปงานโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งาน/โครงการ/กิจกรรมอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ รวม จ านวนเงินใช้
จ่ายจริง 

ระบุรายการของเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการเปดิประตูสูเ่ส้นทางสรา้งนักพูดสุนทรพจน ์ 9,369 - - 9,369 9,369 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

หลักสตูรภาษาไทย 

2. โครงการวรรณกรรมสัญจร - ตามรอยวรรณคดี กรุง
ศรีอยุธยา 

9,369 - - 9,369 6,400 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการ
เรียนการสอน 

หลักสตูรภาษาไทย 

3. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ 

91,460 - - 91,460 81,460 ค่าวัสดุการศึกษา หลักสตูรภาษาไทย 

4. โครงการวันภาษาไทยแห่งชาต ิ 10,000 - - 10,000 10,000 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

หลักสตูรภาษาไทย 

5. โครงการกิจกรรมวันช่อใหม่คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

33,000 - 40,000 73,000 73,000 งบบริหารกาย คณะฯ 

6. โครงการส่งเสรมิสุขภาวะและศลิปวัฒนธรรม 51,600 - - 51,600 51,600 ค่าวัสดุการศึกษา คณะฯ 
7. โครงการไหว้ครูดนตร ี - - 48,000 48,000 48,000 งบประมาณจากโครงการ

สอนดนตรีบุคคลภายนอก 
กลุ่มวิชาดนตร ี

8. โครงการวัฒนธรรมสญัจร”ศลิปกรรมที่วัดเบญจม
บพิตร” 

14,350 - - 14,350 14,350 งบประมาณสนับสนุนจาก
สถาบันภาษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

กลุ่มวิชาศิลปกรรม 

9.โครงการวันรพี 56 52,400 - - 52,400 52,400 ค่าวัสดุการศึกษา หลักสตูรนิตศิาสตร ์
10. โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสตูร
ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  
กิจกรรมที่ 3 สัมมนาวิชาชีพเพื่อการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน 

197,040 - - 197,040 197,040 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
เรียนการสอน และ 
ค่าวัสดุการศึกษา 

หลักสตูรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

11.โครงการส่งเสรมิความเขา้ใจอันดีสู่ประชาคมอาเซียน 35,000 - - 35,000 35,000 ค่าวัสดุการศึกษา หลักสตูรรัฐศาสตร ์
12.โครงการ Music Concert Project By Suan Dusit 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

- - 42,000 42,000 42,000 งบประมาณจากโครงการ
สอนดนตรีบุคคลภายนอก 

กลุ่มวิชาดนตร ี

13. โครงการยกพระ 0 - - 0 ไม่ได้
ด าเนินงาน 

- - 



ตารางสรุปงานโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ รวม จ านวนเงินใช้
จ่ายจริง 

ระบุรายการของเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการกิจกรรมไหว้ครู คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

      คณะมนุษย์ฯ 

โครงการอบรมดนตรสี าหรับบคุคลภายนอก       กลุ่มวิชาดนตร ี
โครงการอบรมสีน้ าและสีน้ ามัน ครั้งท่ี 5       กลุ่มวิชาศิลปกรรม 
โครงการงานประเพณีท าบุญเดือนสิงห์       หลักสตูรรัฐศาสตร ์
โครงการ “ร่วมอนุรักษ ์สืบสานวฒันธรรม ณ 
พระราชวังพญาไท” 

      อยู่ในรายวิชาสัมมนา
หลักสตูรจติวิทยา 

โครงการส่งเสริมทักษะความรู้คู่คณุธรรมจรยิธรรมในวัน
มาฆบูชา 

      อยู่ในรายวิชาจริยศาสตร ์

โครงการสืบสาน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวัน
เข้าพรรษา ภาคเรยีนที ่1/2556 

      อยู่ในรายวิชาจริยศาสตร ์

กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต ์       คณะมนุษย์ฯ 
โครงการ we are the same soul       คณะมนุษย์ฯ 
โครงการอบรมภาษาและศลิปวัฒนธรรมไทยส าหรับ
นักศึกษาชาวจีนมหาวิทยาลยัไป่ซือ่ 

      คณะมนุษย์ฯ 
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